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załqfzniki:

olicjalny WniosĆk na mocv art' 61 Konsiytulji RP w zwi4zku z ań. ?41, (PA .

oszczędzajmy środk1 pubIiczne
ceIe Kofkowego3 . dC'brzć \.r'ydaiku-]lr:y śrorlki funciuszy'doc; Załqcznik be;

tyiułu 00:41'.htmj Cele Korkoy/ego3 dobr:e wydatkujn]y śl'Ódki
f undusey.doc.xades; :a'iqcznik bef iy.|Ułu ct]244.b| r

Kierorvnik Jednelstki San-rortadu Tel.1rrrriahlego (cIĘlej JSł - t,v lilzttlilieniu ar|- j] Lrst. 3 L|slaul) o
samorz4dz-ie gniinnl'n.

I)arre rvniosk.rdawc1' . zl':irjdują s,i.ę poniżej oraz. r'l za'}ecz'onynl plikrr s1.gnorvau'vtil b*zpieczr1'ni podpiserri
e.lgl(tro!']iłzl).vln, r,veLyfik<rviln.vnr kr.a1ifikłlłanynr cer|yfikłtenr. stcst.,l.r'lrie drl d1,.spozi,cji ljstawv z tltiia
18 mze'śnia 200l l.. o podpisie clekrÓnicf ynt (Dz' U' Nr 130 poz' l450) oraz pLzepisir * ilIt' 4 tI51. 5
Ustawy o petyciaoh (Dz.U,20] 4- 1 

.l95 
z d:rria 20,l{.{)9'05) (D;'L]'2O1..l.1 ]95 z cjłia 20]-l.l..l!],0.5) . Dala

dostarczenizr - zgr:dna z d1.spoz.,'cj..t "tt, 61 pkl.2lJstawyKodeksC;nviil;.(Dz,U.20i..1.llJ 1.r,)

(Jsnor,va \łirklsku:
Przed ciostar'czenienr dtl .}S 'l' niniejszego pisrna, lvnioskotlg\.vca dokcnrłi ana)izy pl.otoliotLr prrl<otruolnego
t*\IK Ń'er'tid. ?7iŻ0I3|?!nl165lL|o 'pt. .'I{ealizacja: N'ykorzystani: przcz Sanrorzadr. wtl jer ,ót1z1r,v !
gmin. clclcliodórv z Ópłat 7a koŁytsallie z z-ezlvclleli na sprzeclai napojów all<ohcllori,ych',.'i iaiach 20](1 '
2.012.
ocala N[K jest r.v perł'nyclr 0bsfa|aclr neg1]tyrvna, aczkolir.iek jdi *'irliliil z oc\:orvit.1zi r.]i1 :i!le lli)'sŻc
rvnioski . r' 0stł1ninr l.oku f.ulkcjorrorvarrie tego olrszaru uleg:r srt,prliorvej pa1ll.l'rrvie.
Chc4c sprarvdzić i potwierdzić po7,yt$Yn€ trendy salrłcyjnc lv tej mir:rze, ti nJsiln1. .i:l k połiźcj.

Plz.ednliot \\:niosku:
\Y Z1\'iąfktl z porvyŻsz}'nr:

$l)Namocyelr' 6l Kolrstytucji RP. rv rr1'bie al.t.6 ust' 1pk1' l litc łs.azart.6 [s1' l pk|.2 ijt' b Uslarit,z
dnia.6 Nrześllia o dostępie do inionnacj i p.'ublic znei (Dz'U 'Ż014.782.j.t.) . rvnosirny o Lldzie],lje inliln"nrrcji
publiczllej '"v przer1nriocie . urlostępnicnia listy }oc|niotórr., lliejscolvo rvłaścirvycli t]]a tercllu (,,llill1'. 1t1rirc
posiadajq nir dzicri zk:Żęnia prz*dnl io1orr,ego lvnios!:tl - lvazni: zczq.o]l.l'lic rlot. iprzr"clazi.napojóiv
a1koholorvych ' t'vr'rlane puez Organ zezwr1łjąct (;\e]resata) . tv |clzt,l;,ticlriu Uitav"} z, łnia:ó
paŹdziernika ] 982 r'o lrl.chowaniu '.v trzEźrvości i pr.z.eciwclzialanirr rl jlic,holiznrorr i 

'(.Dz'U.it)lĄ 
'.ł|, i I i, z'

dn ia 20] ó .04 '  l2)  ?
$la) Wrrosimy' łłly .rvznriankowana li*ta złlrierłla, rólvnieŻ odno:iny adres(y) punkf{{ól}) spĘe(|aŹy .
ql'zyp!1any do lłażdego z Porlmiolów * lv rozunjeniu tvlv' Llstarr}.. w.ilz z nunc1'.rll l NIP l'odmlottl'
$1b) Wnosimy również' ł|ry, lrłż<l.v z Porlnliotórv zosłal oznłczorl . rłrlnośn]'nr rrlclz:tjcnr prĄ.Zllln.go
?,ĆzlYÓlcnii}" stosownic do d1,sptlrycji art. 11 irrrlr-r l pvedmiofon.łi llstalv1.- sci]icei:. tlo 4.$Ól' :rllroholrl.
- od 4,5 rlo lli '%
. potv. 187.l łlkłholu
$1c) l4Jnosinry ponłdto o urJzielnie informacji ptlbliczrej lv prztltlntiocie - ni$Źc?ongj/ustfi [0 cJ .
ostltnifj opłaĘ' jaliĄ prz;pi*tno ilo orlnośntgo Fodruirl{u rv rozullt iclriu .$.ir,' pnlepiii,.v !y ?x1,iąfliu zpl"zyfnanynr z€:rYrłlenien or.:rz dżrt} obowiązy1vdirił ztztroienirr.



$2) I{a moey rvyźej powołanyeh pnepisólv łvrrosimy o adzielnie inforrnacji putl|icznej w przedmiocie
w jłki sposób Urząd ewidencjonuje listy rzeczonych z*woleń - tzy są dostępne w BIP? . jeśIi tak to
pod jakim adresem URL, etc ł:

Pomino. ie nie wniosku jeni-v- o intbrrnację plzetworzoną 1v zakresie rvymagającynl znacznyclr nakłaclów
pracy. uzasadnianry nasze pytania s|osownię do btzmierria a . 3 ust. l pkt' l Ustawy o dostępie do
informacji pLrblicznej * tynr, że przedrniotowa informacja oraz ewentualn a poźniejsza próba optynalizacji
tego obszan wydaje się szczególnie istotna z punklu rvitJzenia Interesu Społecznegtl.

$3) Szelzej o obszarac]r w stosrtnku do których moź'na podj4ó działania sanac;jnc - nożna cz}.taó w wyżej
wzmiankowanv.m protokole NlK.

$4) Wno'simy o zwl.otne polwierdzenie ofuzymarria niniejszego wniosku w trybie $7 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrórv z dnia 8 stycz.nia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmońania i ;ozpafiywania s. i
wniosków. (Dz.U. z dnia2L styczna 2002 r' Ni 5, poz.46). na adres e-rrrail J 

.

-rE-r
$5) Wnosiny o to. aby odpou'iedź w przedmiocie pow},iszych pytań złoŻanych na mocy art' ó1
Konstytucji l{P \,V zwi4f ku z a\1. f4| KPA. została udzielona . zwrotnie na ątlres e.mailj
-- stosoruic do at. 13 \ł,w.' ustalł,\,
$6) Wniosek zostai sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanyrn poclpisenl elektronicznym , stosownie do
w}'tycznych Ustawy z dnia 18 wlześnia 2001 r. o podpisie elektroniczlryrrr Q)z. U. Nr i30 poz. 1450)

Wnioskodawca:
-

ĘAls'!
-
-
nr-

Kornentarz do Wniosku:
Wnioskodawca -profonnapodpisał-niniejszywniosek'bezpiecznyrrkv,aliiikorvanynpoclpisenr
elektronicznynr (rv załqczeniu.stosowne pliki) - choc r,ł,ed}rrg aLttrallle go olzecznictwa ńak.po<lpisu
elektronicznego nie powodrrje bezprzedmiotowości wniosku] stosorvl'iie cio orzeczenia: Naczelnego SqduAdministlac}.nego w Warszawie l O|iK 1277108. Podkreś1an5, jedrroc.ześnie, ii pl.zecln:riolłlw1, wniosck
traktujemy jako próbę usprarmienia organizacji dzjalania .Ieclnoslek Aciministracji Publicz'ne.j 'w celrrlepszego zaspokajania potrzeb 1uclności. f)o rvnios]<u dołęczoncl plik po<Ipisany t,",pl".'i.yń
kwalifikowanym podpisen: elektronicznym, zawieraon taką samą rreie' jak ta która znajduje slę wniniejszej wiadomości e-nraii, Wer.yfikacja podpisu i oclczyianie pliku *yn'.go po,luauniJ 

-

oprogramowania, które bez ponoszenia opłat. moila uzyskać nu śłon".h rvtłw podmiotów. zgo<lnie zustawq, świadczącyclr rrsługi certyfi kacyjne"
. To że wnioskodarłca por,vclłuje sie rra art. 241 KPA. t.ie oa.tacza ze niniejszy wnioselr naleiy procedowaćw trybie KI]A.
W mnienraniu Wniosk<lclawcy lriniejszy wniosek powinierr lryÓ procedtlrvany rv trvbie Ustarvy o petycjach -lub wedhlg ocellv U l.zętlll ikórł..
Rzeczony ań. 241 KPA - mÓwi jedyuie - explessis verbis. o konieozliości usprawniania i r,llepszaniastruktur administrzcji publicznej . za pomocą tryb.tl wnioskowego.
*ni:jYł','1ii9|:k może być roz'pat|ywany w lrybie Ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r.. o petycjach(Dz.U'2014.1195 z dnia 2014.09.0s) - art. f4l KpA - podariy;es1 <iodatk.rvo, gdyz ceren wnrosku jest-



sensu largo . uspra\łt snie' napnwa . na mialę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur
Admi nislracj i Publ i cznej.
Zwracarny uwagę, ie Llslawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyó spektnrm mozlihqści
porówrrywania cen i w},'bÓru lóżn.vch opcji rynkor.u--''rch oraz przebiwdziałać korupcji rv Administracji
Publicznej - że nakazał w $6 ust' 2 pkt' 2 zaĄc'znika nt l clo l{ozporządzenia Prezęsa Rady Ministrólv z dnia
i8 stycznia 2011 r' w sprawie instrr:kcji kancelaryjrrej. (...) (Dz U. z dńa 20 stycznia 201 1 rl) .
archiwizowade, rówrrieŻ tvszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków

optymalizacyjnych' Cieszy nas ten fakt niemiemie, ptzyczyni się z pewnością do większej rozwagi w
wydatkowaniu środków pulrlicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmioto\łJm wniosku, wiąze się z tym' że chcemy
uniknąó *yjaśniarria intencji i podstarv prawnyclr w roznrowaclr telefonicznych - co rzadko, alejednak'
ciągle ma miejsce w przypadku nielicznyclr JST.
Jeżeli JST nie zgada się z port.ołanymi przepisami prawa. prosimy aby zastosowano podśt"awy prawne
akceptowane przez JST,
Dobro Petenta i jawrrośó życia publicznegojest naszynr nadrzędlym celem, dlatego staramy się również
upowszechniać zapisy Ustar,vowe dotyczące Wnioskóu.ania' K$€s1ie 1e Ustawodawca podkreślił i
uregulował w ań, 63 Konst1tucji RP: ',Kaidy ma prarł'o składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby zajej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacj i i
instyucji społecznyclr w nviązku z wykonywanyrni ptzez rie zadaniami zleconyirri z zakresu adrnin1smcj i
publicznej.,. olaz w ań. 54 ust. 1 Konsqtucji RP ,'Każdemu zapelvnia się rvolńdść wyreLzania swoich
poglądów oraz pozyskivania i rozport.szechniania informacji..'
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zaclręca do aktyu'ności obylł'atelskiej. ''Pnedmiotem rvniosku mogą
być w.szczególności sprawy ulepszenia organizacji, rłzmocnienia prarvorzqdności, uspra,,vnienia pracy i
zapobiegania naduiycionr' ochrony r.t'łasności, 1epszego zaspokajania potrzlb ludności',.
Pamiętajmy równief o przepisach zawart.vch intq alia: lv ali. 225 KPA: .,{ 1' Nikt nie może bvc narażr:nv
rra jakikolwiek uszozerbek hń zarzut z por'vodu złożelria skargi lub uniosiłu albo z powodu dostarczenia"
nateriału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku,jeŹeli działał w granicacń pralrem dozwolonyc1r.
$ 2. 0rgany panstworve' organy.jednostek samorządu terytorialnego i inne organy sńorządowe oraz
organy organizacji społecznych s4 obowiązane przeciwdziałać hamorvaniu kytyi<i i innym działanion
ograniczającym prarł'o do składarria skarg i wniosków lub dostalozania in1onnacji . do publikacji . o
znamionaeh skargi lub rvniosku. "
Eksperci NIK pisz4: '.Niewielka liczba składanyoh wniosków o udzielenie irrlbrmacj i prrblicznej, liczba
skarg złożonyclr do WSA. jak również liczba pozwów złożonyclr do sądów rejonowych, świadczyć może o
braku zaintetesowania w egzekwowaniu powvechnogo p'ar-ua do infoimacj i iublicźne;. Z drugiej strony,
realizację tego prawa utrudniają podmio1y zobowiązane do pełnej prze;rzysioici swojego działłria , popi,",
T1"9l,.til."li* w}maganej informacji publicznej.' [I,rotoliół pokontrolny <1ostępny ńi".i Intemet: LBY.
4101-09i2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę^ być moie nasf wniosek choć rv rriervie]kim
stopniu _ przyczyni się do zwiększenia tyc1r r-ł'skaznikórt'.
oczywiście. wszelkie ewentualne postępo\\,-ania - ogłoszone pr.zez Jeclnostkę Adnlinistrac.ii Pub1icznej .
będqce następstwem niniejszego wniosku * trależy pizeprorvaózić zgodnie z rygor7stycznymi zasadami
wydatkowania środków publicz.nych. z uwzględlienióm stosolvania zasad ucżciwej koni<urencj i,
przejtzystości i transpar.entności - zalem w pełni lege atis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku doł4czono plik podpisany bezpiecznyrn kwalifikortanyn
podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczyanić pliku itynraga po'iudu;';;ń;;.olnowani.,
które bez ponoszenią opłat, moana uzyskaó ńa stronach WWŃ potlmiotori . zgoanie z usiawi,
świadczących us'ługi certyfi kacyj ne.



od:
WyCano:
Do:
Tsnrat:
Złłąceniki:

C-zer. .prw . 78Yo,
B-z€z. pow. 4,5% do 18% (z Wyj. piwa),
l.do 4,5% i pilvo

RESTAURAO E, BARY:

C-zez, paw. !8%,
B,-zez' pow. 4,5% dÓ 18zo (z Wyj. piwa),
ll-do 4,57o i piwo

Ulfąd Mie'jski
UI.17 Stycznia 11
88,140 Gniewkowo

Beata Jaworska <jaworska@gnlewkowo.com.pl >
16 stycznia 2017 0813

l ista podmiotóW-GMlNA GNIEWKoWo
5kan.20170116jpg; Wpłaty przedsĘb. 2016 aIkoho|.docx

W załączeniu pzesyłam Wykaf podmiotów, które wniosły optatę za Korzystanie z zezwo|eń
na sprzedaż napojów aIkoho|owych.
Nadmieniam, iż użyte w wykazie symbo|e fezwoleń oznaczją odpowiednio;
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W odpowiedzi na .filiosek -osz"czędzajnry środki publiczne' cele
korkow.ego3.i1obrze wydarkujmy środki :{lnduszy., przesyła-rt tv załączeniu' wykaz
podmiotórv wraz z rriszczotrymi opłatami za kor{ystanie z zezwoleń na sprzeclaz rrapojów
a|kohtllcrwych w rtłku 20l 6.
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